Voorstellen studenten
Obs Bijvanck
Hallo,
Mijn naam is Laura Koenes. Ik
ben 23 jaar oud. Mijn
hobby’s zijn paardrijden en
tekenen. Ik ben een
vierdejaars-pabo-student die
het komende half jaar de
Minor bewegingsonderwijs
volgt. Dat betekent dat ik tot
eind januari gymlessen zal
gaan geven. Ik ben op de
maandag en donderdag in
de gymzaal te vinden. Als er
nog vragen zijn, dan kun je
me daar dus vinden. Ik kijk er
naar uit om de kinderen
gymlessen te mogen geven!
Laura

Laura
Hallo mijn naam is Jorrit
Welters, ik ben 19 jaar en
studeer aan het ROC in
Hilversum. Ik zit in het 1e jaar
van de opleiding
pedagogisch
a
medewerker/onderwijs
assistent. Tot eind januari zal
ik op de donderdag en
vrijdag stage lopen in groep
½ van juf José. In mijn vrije
tijd mag ik graag gamen,
skateboarden en
snowboarden. Het wordt
vast een leuke tijd hier, zeker
met de decembermaand
die eraan gaat komen.
Jorrit

Hi allemaal,
Mijn naam is Sendley
Edwards, 23 jaar en ben
momenteel bezig met de
minor Bewegingsonderwijs.
Tot aan eind januari mag ik
met veel plezier de
gymlessen komen verzorgen
op de maandag en
donderdag. Dit doe ik met
mijn mede student
genaamd Laura. Een minor is
een onderdeel van de
opleiding die met succes
moet worden afgerond voor
het behalen van de
opleiding. Daarbij volg je
een halfjaar een bepaalde
studie naar keuze. Zelf doe ik
de opleiding technische
bedrijfskunde, dit valt totaal
niet in het plaatje van les
geven. Maar ik geef al tijden
met plezier trainingen in
verschillende sporten en het
leek mij ontzettend tof om dit
te mogen doorpakken
binnen de minor
bewegingsonderwijs
doormiddel van het
verzorgen van gymlessen. Ik
ga mij de komende tijd voor
de volle 100% inzetten om
het uiterste uit mezelf te
halen en leerzame en leuke
lessen te verzorgen voor de
kinderen.
Ik heb er veel zin in!
Sendley Edwards

Sendley

Beste ouders,
Graag wil ik mezelf even
voorstellen.Mijn naam is
Melissa Schouten, ik ben 35
jaar, getrouwd en heb een
dochtertje van 3 jaar. Sinds
Jorrit
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september vorig schooljaar
volg ik de opleiding tot
basisschoolleerkracht op de
hogeschool van Utrecht.
Sinds 4 september mag ik op
OBS bijvanck stage lopen in
groep 4, waar ik met veel
enthousiasme aan
begonnen ben. Naast de
opleiding ben ik al 10 jaar
werkzaam als
onderwijsassistent in het
speciaal basisonderwijs in
Almere.
Met vriendelijke groeten,
Melissa Schouten

Melissa

Mijn naam is Allan Arts, ik
ben 22 jaar en ik ben stagiair
in groep 8 van de OBS
a klas weet dit
Bijvanck. Mijn
al, maar oorspronkelijk kom ik
uit Brazilië. Op mijn 5de ben
ik hier naartoe gekomen met
mijn moeder, en ben ik hier
naar een KBS gegaan in
Middenmeer. Tegenwoordig
woon ik nog steeds in
Middenmeer, en studeer ik
op de HU in Utrecht. Als u
geen idee heeft waar
Middenmeer ligt, is dat ook
niet zo gek. Middenmeer ligt
namelijk zo’n 20 km ten
noorden van Hoorn (NoordHolland) in de Wieringermeer
polder. Waarschijnlijk zeggen
deze namen u ook helemaal
niks, maar het is in ieder
geval dik een uur rijden van
Blaricum vandaan. Een
uurtje wanneer het meezit,
want met een beetje pech
(en dat gebeurt
verbazingwekkend vaak) zit
ik ruim anderhalf uur in de
auto.
Nu vraagt u zich
waarschijnlijk af: ‘was er

geen PABO dichterbij huis’.
Nou als antwoord op die
vraag: ‘Ja’, er was zeker
een PABO dichterbij huis.
Alleen ik wilde graag naar
Utrecht omdat die PABO
daar beter stond
aangeschreven. Ook heb ik
vorig jaar een jaar gewerkt in
een cacaofabriek, als
operator. Daar mocht ik
nachtdiensten,
ochtenddiensten en
avonddiensten draaien.
Kortom ja ik moet zeker
vroeg mijn bed uit, en ja ik
ben zeker 3 uur gemiddeld
onderweg naar mijn stage
en school. Maar één ding
weet ik zeker, alles beter dan
een nachtdienst.
Allan

Mocht u nog vragen
hebben, trek mij gerust aan
mijn mouw!
Vriendelijke groeten,
Demi van der Poel

Demi

Beste ouders,
Ik mag deze introductie
afsluiten. Mijn naam is Lucas
Kroesen. Ik studeer aan de
sportacademie in
Amersfoort. Dit is mijn 2e jaar.
Ik loop stage op de vrijdag
bij Gitta. Ik vind het
ontzettend leuk om te
assisteren bij de gymlessen
en sportdagen.
Groet Lucas

Allan

Mag ik mij even voorstellen…
Mijn naam is Demi van der
Poel, 23 jaar oud en woon in
Huizen.
Dit jaar ben ik begonnen
aan mijn derde jaar aan de
PABO in Utrecht.
Het komende half jaar ben ik
voornamelijk op de vrijdag
te vinden in groep 5 bij
Kirsten en Arjan. Hierna zal ik
mijn stage voortzetten in de
onderbouw.
Naast mijn opleiding en
stage werk ik al acht jaar bij
de Albert Heijn in Bussum
aan de Koekoeklaan. Hier
ben ik werkzaam als
teamleider van de kassa wat
ik nog steeds erg graag en
met veel plezier doe.
Ik kijk uit naar een leerzame,
gezellige en enthousiaste
samenwerking.

Lucas
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